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rouwen m ons land kan op 

ve le mameren N 1et zomaar 

op het ge meentehuls of in 

de ke rk , maar 1n ee n raad

hui s e n eve ntueel in een kerk . Er wordt 

gekozen voor plaatsen die een bepaalde 

sfeer hebben. 

De burgerlijke huwe lijksvoltrekkin g 

kan plaats hebben als ee n betrekkelijk 

formele hande lin g, als een parali turgi

sche plech tigheid door een ambtenaar 

in toga , een caba retje door een be 

vriend raadslid , ee n lach erige ge legen

heid om foto's te maken of op nog 

andere w ijze. Een en ander gebeurt op 

ve rzoek va n het bruidspaar 

Ik ben er ee n aa ntal keren 

per jaa r bij betrokken, om 

dat ik ve rvo lge ns een uur 

of wat later als pastor het

ze lfde huwelijk inzegen of, 

protestants ui tgedrukt, 

kerkel ijk bevestig. 

Aldus aanhoorde ik de af

ge lope n jaren heel wat 

moraliserende praatjes 

over het huweli jksbootje, 

irrelevante beschrijvingen 

Bij minder dan de helft van burgerlijke 

huwelijksvoltrekkin gen gaat het gezel

schap vervo lgens naa r een kerk , waa r 

het opnieuw wennen is. Met gedempte 

ste m wo rdt e r gekeuveld over van all es 

en nog wat, terwijl e r wordt gewacht 

op wat e r gaat gebeuren. Waarom 

trouwt het jonge paar e ige nlij k in ee n 

kerk? D ie vraag heeft de dominee, de 

pastor of de anderszins d ienstdoende 

geeste lijke het bruidspaar z~lf al eerder 

voorgelegd. H e t antwoord is kostbaar 

en wordt, niet zelden , tijdens de dienst 

weergegeven in een openingswoord of 

in de ve rdere verko ndi ging. De hoogst 

persoo nlijke invu ll ing in het ge meente

hui s e n in de ke rk z ijn in de p laats ge
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trede n va n forme le hande

lingen d ie, met de plaat

se n va n de huwe lijkss lui 

ting, hun va nze lfspre

kendheid hebben ve rl o

ren. Ambtenaar en pastor 

doen hun best het zo pe r

soon lij k mogeli jk te ma

ken. D it gebeurt in 

tegenste il i ng tot b ijvoor

beeld de Franse burge

meeste r va n ee n dorp b ij 

wie door de formele 

mersen de gobe lin s alsmede onverteer

bare o nzin over wat we l of n iet in het 

Burgerlijke Wetboek zou staan ten aan

zien va n de huweli jkse staat. En dan 

zwijg ik maar over de ambtenaar die 

gelukwense n aa nbood aan het jonge 

paar dat, nu getrouwd , niet meer in 

zonde zou leve n. 
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woorden, hem bij wet in de mond ge

legd , de boerse ee nvoud getranscen

deerd wordt in degene die het Franse 

vo lk e n de Franse rechtsgemee nschap 

ve rtegenwoordigt . H et lijkt er op dat in 

Nederl and niet all een all es mag of moet 

kunnen , zodat er in stad en dorp sprake 

is va n ee n ni euw soort p latte landsge-
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drag, maar dat ook de wcinige gelcgen

heden huiten de rechtbank waar de 

burger concreet geconfronteerd wordt 

met de rechtsstaat, die gelcgenheid tot 

objectivering en normativcring plaats 

maakt voor icts dat sfcervol, per<,oonlijk 

en ook nog wat traditioneel is. Maar 

dat traditionclc is crbiJ gehaald als een 

decor De trouwplcchtighcid hccft ho

ven allcs een persoonlqk karakter. 

Ambtenaar en domincc wcrken daar 

hard aan mee. Terwijl vclc collega's en 

ik zelf dat zo docn, mag de vraag ook 

gestcld worden of dit zoeken naar ecn 

individuele uitdrukking van gcmccn

schap-,belcving zinvol i-,_ In cen theolo

gischc hetekeni'>, maar ook zinvol in 

ecn maat<,chappelijke betekenis. Hct 

lijkt cr wei cens op dat Staat en Kerk, 

weliswaar gcscheiden, hcide up de 

trouwdag gcrcducccrd zip1 tot decor. 

Zouden juist hct huwcliJk op her stad

huis en hinnen de kcrk nict gevierd 

moeten wo1·den als verbintenissen d1c 

z1n kri)gen hoven het geluk uit van de 

twce huwendenc Dcze vraag kan thco

logisch beantwoord worden, maar het 

gaat mij op dcze plaats om ccn ant

woord, dat maatschappelijke relcvantic 

hedt. 

Maatschappelijke relevantie 
lk wil de huweliJksvicr-ing z1en in lunc

tle van de maatschappcli)ke plaats van 

hct gczin. Waar hehhen we het zo'n 

dag eigcnlijk ove1·~ Wic zip1 er aanwe

zigc lk maak daar grotc ver.,chdlen in 

n1cc: son1~ ccn pron1incntc pbat<.., voor 

de vrienden, soms voor de lecltijdsge

notcn, dan weer voor de oudcrs, ol 

voor de zakenrelatic-,_ De plaats van 

handeling heelt er alles mcc te maken. 

Steeds minder het ouderlijk huis, steeds 

mccr een plaats hcreikbaar voor dcgc

nen die up die dag helangrijk gcvonden 

worden. 

Voor de industrialisatie van West

Europa had het gezin een aantal econo

mischc, <,ocialc, pedagogische, 

religieuzc en andere functies, die tham 

door afzonderlijke institutics vcrvuld 

worden. Cehlevcn is de hiologische 

functie van her gezin, namelijk de zorg 

voor hct nagc'>lacht Ook die lunctie is 

onderhevig aan vcrandering. Niet op 

de laahtc plaats door ideeen over de 

nodige gelijke kansen van man en 

vrouw en over de nodige zell'>tandig

heid van kindcrcn. lliologisch bckckcn, 

hrengt JLIISt gczimleven aanvankeliJk 

een zee1· ver-.cheiden rol van man en 

vrouw met zich mee en gedurcnde de 

minderjangheid ook ongelijkheid lus

scn nuder'> en kindercn. Later, als de 

kinderen zeit volwasscn en uithuizig 

zijn gcworden, ncemt de noodzaak tot 

ondcrschcid en ongcli1kheid al. De rol

len kunnen worden omgcdraaid en de 

nuder wordcndc oudcrs ZIJn !eden van 

ecn familie, waar hun kindercn de toon 

kunncn aangeven en klcinkindcren zich 

orientc1-cn kunncn op de grootoudcr'> 

voor wat hctrcft ill't doorgcvcn van ge

lool, van waardcn en van zin. 

Tus<..,cn de oanvang van de indu'-;trizt\i-;a

tie en een ideologic rond her gczlllslc

vcn bc-;taat en <..,anlcnhang. Hct grotc 

hui<,houden. waar gezinsleden, vcrwan

tcn en per<,oneelslcden bijecn woon

dcn, kwam zowcl op het platteland 

voor (als de aard van hct hcdriJI om 

vcel werkkrachtcn vrocgl, alsook in de 

stedcn Door de opncht111g van onder

\\'tbinr.;tcllingcn ging de gcwoontc vcr

lorcn waarhij jongc n1cn-;cn voor cnigc 

jaren biJ iemand in de leer gingcn en 

daarhij in een ander gezin werden op

gcnonlcn, waardoor een hand n1ct ccn 

derde lamilie ontstond. Niet zcldcn 

ontstond cen huwelijk hieruit. In de ne

gentiende ecuw knmpt de lamilie-cirkcl 



en krijgt het kcrngczin, ·van wctgcver 

en van de kerkelijke moraal, vee\ aan

dacht. Het gezin krimpt verdcr. Was 

het in vorigc ecuwcn nog heel gcwoon 

dat oudcr-, zorgden voor een goed grat, 

waar kinderen en klcmkinderen konden 

komen en konden hidden voor hun zie

lcnl<,l, onze tijd kent weinig familialc 

pii'te•t voor overleden voorouders. \)e 

aandacht is gericht op de bmilie zoa\-, 

thans aanwez1g. \)oor huwelijk en 

-,che1ding komen er mensen hij en gaan 

er weg. Naa<,t de vriendenkring en an

dere netwcrkcn krijgt hct tamilicver

hand een <;teed'> tlcxihclere -,amen

<,te\ling. \)oor maahchappelijke veran

dcnngcn en door wctgeving zijn eco

noml'>che, <,ocialc, religieuzc en strab 

mi<,<,chicn ook hiologi-,che tuncties uit 

dat gezinwerhand gehaald. Lecrplicht, 

arheidsduur, kmtwinncr-,chap, h-,call

tcit, woninghouw, ')tudictinancicring, 

oudedag-,hnanciering cnzovoort hch

hen het huwelijk grondig he't'nvloed. 

\)le huwe\ijk'>e <;taat 1s dcsondanks tach 

gccn ccnvoudigc zaak. In de gcschicde

nis 1s wei een'> gecxperimcntccrd met 

ee11 samenlcving zonder huwcliJb

vorm. Het hlcek niel te kunnen. Ons 

land expenmenteert ook, zij het niet zo 

hewust. En dat is het verontru'>lende. 

Waarom zouden die brave pastotT'>, 

mallottge amhtenaren en andere jolige 

spreker<, op de huwe\ijk-,dag niet ecn<, 

uit ccn andcr vaatJC kunncn gaan top

pen~ Fen goede pastor ol dominee zou 

cr hctcr oan docn cen huwclijk')vicring 

zo te lciden, dat de lielde cn het voor

nemen van dit echtpaar een heddmg 

vindt 111 de hredc chn-,teliJkc tradttie en 

dat de verhintenl'> van deze twee gere

lateerd wordt aan het Verbond tus<,en 

Cod en Ztjn mensen. En zoiet-> geldt 

ook voor de amhtcnaar van de 

llurgerlijke Stand. Laat hij ol ZIJ op die 

dag dit cchtpaar voorhoudcn wat ecn 

huwclijk bctekenen kan voor de samen

leving. Laat die amhtenaar zich bcper

kcn tot het nut dat van dit huwelijk 

voor de samenlcving verwacht wordt. 

Die zakcn dus waar best wei cem op 

ecn formcle manier aan herinnerd mag 

worden, civiliteit, nagc-;\acht, opvoc

ding van de kindcren cn een sociaal

economi'>che hijdrage. Hct is gocd dat 

kindercn wettelijke rechten hchben, 

dat er vee\ en goede opvang is voor 

kinderen die het nict uithoudcn, dat 

mcnselijk ontwrichte huwelijkcn ont

bonden kunnen worden en dat vermo

gensbe-;tanddelen niet zonder mccr in 

ecn huwelijbe gcmeemchap gebracht 

worden. i'vlaar Iaten we niet vcrgcten 

dat het huwelijk sinds mensenheugeni'> 

voor velcn cen zcgen wa-> en dater vele 

rcchtshepalingcn zijn, die dat geduren

de vclc ecuwen hevorderd hebben. 

Kindcren in de wereld zctten, aanlcren 

van normen en waarden en ze\f-, het 

onderncmen van een maat-,chappelijk 

pnnccto ecuwenlang tunctioncerde daar 

hct gezin voor En zou dat niet cen-; op 

de trou\vdag gezegd n1octen \Vorden~ 

Waar de huwelijksc <,taat niet uitgelegd 

wordt, hurgerliJk en kerkelijk, daar is 

sprake van cen samenlcving die doet 

a\-,of het gczin haar hoek-;teen niet 

hoclt te zijn 

Prof.tlr L/J,\1 Ki""""" 

In ,/r coilllllll !}fl'fll ,/c lr,lw Pilll ,/r ml,llitr h1111 

fw;oollltjkc of•Pillliii<}CII tPrrr Zii hoprtt daomtcc 

ffll llill!ZI'i lc l}fi'CII I'OOIICjfcctic of dr/hti 

n :I 
0 

r 

c 
? 

z 


